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RESUMO 

 

Os gramados exercem diversas funções, dentre elas está embelezar lugares públicos, 

contribuir para evitar a erosão do solo e atuar como protetor de poeiras e lamas. No Brasil, o 

gênero mais bem difundido é o Paspalum sp, sendo mais comum a espécie Paspalum 

notatum, pois apresenta um maior número de espécies nativas do Brasil.Os gramados muitas 

vezes estão submetidos a ambientes que apresentam salinidade. Objetivou-se a seleção de 

espécies para a utilização como cobertura vegetal em áreas com problemas de salinidade. O 

experimento foi realizado no Campo Experimental de Pacajus, da Embrapa Agroindústria 

Tropical em Fortaleza - CE nos meses de março a junho de 2015. O objetivo foi avaliar cinco 

acessos de espécies de Paspalum submetidos a cinco diferentes níveis de salinidade a fim de 

selecionar as melhores espécies. Nesse estudo foram utilizados cinco acessos de espécies de 

grama, pertecentes ao gênero Paspalum sp. e os mesmos foram submetidos a diferentes doses 

de salinidade: 0,5; 1,5 ;3,0 ;4,5 e 6,0 dS.m
-1

. As variáveis analisadas estavam relacionadas a 

condutividade elétrica do solo, determinação do teores dos íons Na
+
 e Cl

-
 e variáveis de 

crescimento, incluindo a determinação da massa seca de folhas e raízes, área foliar e 

superfície do solo nu e avaliação morfológica por meio de vigor, pegamento e coloração. Os 

teores de solutos inorgânicos foram aumentados em virtude da salinidade, enquanto o acesso 

24 se destacou nos valores de matéria seca. O acesso testemunha apresentou a maior área 

foliar seguido pelos materiais 14, 5 e 23. Na avaliação morfológica, as doses elevadas de 

salinidade provocaram o processo de queima e amarelecimento, principalmente do acesso 23 

e na própria testemunha. Pelas variáveis analisadas, o acesso 24 apresentou melhor tolerância 

ao estresse salino. 

 

Palavras chaves: Gramínea, Plantas – Efeito do sal, Salinidade, Crescimento 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Lawns performing various functions, among them is beautify public places, help to prevent 

soil erosion and act as protector of dust and sludge. In Brazil, the best widespread genus is the 

Paspalum sp, the most common Paspalum notatum kind because it presents a greater number 

of species native to Brazil. The salinity may be a limiting factor that may disadvantage the 

growth of lawns by toxicity of sodium and chloride ions. The experiment was conducted at 

Experimental Pacajús Field of Embrapa in Fortaleza - CE from March to June 2015. O 

objective was to evaluate five accessions of Paspalum species subjected to five different 

levels of salinity in order to select the best species. This study used five accessions of species 

of grass, of Paspalum gender sp.. They were submitted to different salinity doses: 0.5, 1.5, 

3.0, 4.5 and 6.0 dS.m
-1

. The variables analyzed were related to electrical conductivity of the 

soil, determining the levels of Na
+
 and Cl

-
 and growth variables, including the determination 

of the dry mass of leaves and roots, leaf area and surface of bare soil and morphological 

evaluation through force, fixation and staining. In the inorganic solute contents species of 

Paspalum sp, through the mechanism of tolerance they were able to expel the ions. For the 

values of dry matter leaves the best performances were achieved accesses 23 and 24 and the 

root dry matter only for access 24. Access control showed the highest leaf area followed by 

material 14, 5 and 23. The assessment morphological, high salinity doses caused the process 

Aof burning and yellowing, especially access and 23 own witness. According to the analyzed 

variables, access 24 showed better tolerance to salt stress. 

 

Key words: Grass, plants - salt effect, Salinity, Growth 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, os gramados de maneira geral, estão exercendo determinadas 

funções nos centros urbanos relacionados à melhoria na qualidade de vida, buscando atingir 

determinados objetivos: embelezar lugares públicos, conservar o solo da erosão e melhorar o 

microclima local, podendo trazer benefícios como proteção das casas, evitando o acúmulo de 

poeira e lama (PIMENTA, 2003).  

Entre os diversos gêneros de gramíneas existentes no Brasil, o gênero Paspalum 

possui um destaque em relação a outros gêneros. Este gênero apresenta o maior número de 

espécies nativas disperso em diferentes ecossistemas do país (ALLEM & VALL, 1987). 

O uso de gramíneas pode trazer benefícios em áreas litorâneas, pela sustentação e 

proteção do solo, diminuindo consideravelmente os efeitos do vento e da chuva e decrescendo 

do processo de erosão ocasionado pelas marés, e em áreas a beira mar estão entre os 

principais benefícios. Por outro lado é necessário o conhecimento das plantas que são 

adaptadas a este ambiente (LOGES et al.2013). 

O problema do acúmulo de sais no solo tem atingido aproximadamente milhões 

de hectares de terra agrícolas em todo o mundo e a cada ano tal problema agrava-se, afetando 

desta forma, a produção de alimentos em nível mundial (SILVA et al., 2013). Determinadas 

práticas agrícolas contribuem para o desenvolvimento deste processo, dentre elas destaca-se a 

irrigação, visto que muitas vezes a qualidade e a quantidade de água a ser usada não estão 

dentro dos padrões técnicos. Por esse motivo, aproximadamente 50 % da área agrícola que é 

submetida à irrigação, a nível mundial, já se encontram afetadas pela salinidade (GOMES et 

al, 2005). Associado a este fator, temos a condição climática das regiões áridas e semiáridas, 

onde a evapotranspiração é maior que a precipitação proporcionando maiores extensões do 

problema em questão. 

A presença de determinados sais no solo em níveis elevados produz efeitos 

maléficos às plantas, pois as mesmas sofrem pelo estresse do acúmulo de íons tóxicos e pelos 

efeitos osmóticos e nutricionais, afetando processos cruciais para o bom desenvolvimento das 

plantas, reduzindo a produtividade das mesmas (LACERDA et al., 2003). 

 Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar cinco acessos de espécies de 

Paspalum sp. submetidos a cinco diferentes níveis de salinidade a fim de selecionar as 

melhores espécies, visando a utilização como cobertura vegetal em áreas com problemas de 

salinidade que  proporcione uma mínima manutenção. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Classificação botânica e uso das gramas 

 

A grama pertence à divisão Angiospermae, Classe Monocotyledoneae, Ordem 

Graminales e Família Gramineae (GURGEL, 2003). Gramas são plantas que possuem a 

capacidade de crescer em alta densidade, mesmo sob constante desfolhação por meio de 

cortes ou roçada (CHRISTIANS, 1998). A família das gramíneas (Poaceae) possui 

aproximadamente 10.000 espécies em todo o mundo.  

Dentre estas espécies, algumas servem para suprir algumas exigências 

nutricionais, podendo, desta forma, ser usada na alimentação humana, citando-se como 

exemplo o arroz, trigo, milho ou até mesmo na alimentação animal, apresentando importante 

valor forrageiro (GURGEL, 2003). 

Morfologicamente, as gramíneas possuem meristema subapical na base da planta 

que é formado por um grupo de nós e entrenós compactados onde está incluído o ápice da 

haste e o local em que as raízes adventícias são originadas (UNRUH, 2004). 

As espécies de grama mais cultivadas em todo mundo são a Agrotis sp., conhecida 

como “bluegrass”, e a Festuca arundinaceae, podendo ser chamada de “tall fescue”, essas 

espécies são classificadas como sendo de clima frio e por isso são espécies bastante populares 

nos Estado Unidos,Canadá e diversos países da Europa (BACKES, 2008). 

Entretanto, o maior plantio de gramas está atrelado à obras públicas, sendo 

utilizada de forma intensa em rodovias, praças e prédios públicos; parques industriais, áreas 

esportivas como campos de futebol, golfe.Elas são encontrada também em  diferentes jardins 

encontrados em residências e em lugares de âmbito comercial (SILVA, 2008). Conforme 

Silva (2010), o uso de plantas destinadas para ornamentação é algo existente desde os 

primórdios da história da humanidade. 

Desta forma, pode-se afirmar que a importância das gramas e sua utilidade são 

notáveis nos ramos da ornamentação e especialmente na caracterização de ambientes 

destinados a prática de esportes exercendo também contribuição no paisagismo. Como 

exemplo, temos a grama Lolium perenne L. que é uma das espécies mais utilizadas tanto em 

paisagismo e bem como em campos de golfe (COAN et al., 2006). As gramas que são 

aplicáveis a esses casos, podem ser divididas em dois grandes grupos: gramas de clima quente 

e gramas de clima frio.  
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As gramas de clima quente são espécies que conseguem se adaptar ao clima 

característico do Brasil (predominância de clima subtropical e tropical, ausência de longos 

períodos de temperatura abaixo de zero, de forma a apresentar em um maior período de tempo 

temperaturas acima de zero). Apresentam como principal característica a capacidade de ter 

um desenvolvimento satisfatório em registros de alta temperatura. 

As principais espécies são: Santo Agostinho (Stenotaphrum secundatu), Bermuda 

(Cynodon spp), Zoysia (Zoysia spp.), Centipede (Eremochloa ophiuroides) Bahia ou batatais 

(Paspalum notatum) e São Carlos ou Curitibana (Axonopus compressu) (GURGEL, 2003).  

No que diz respeito às gramas de clima frio, o Brasil possui uma escala bem 

menor de uso quando comparado à grama de clima quente, enquanto que nos Estados Unidos 

esse uso é mais intenso, tendo-se a disposição quase 560 variedades. Tais variedades não 

apresentam tolerância diante de déficit hídrico. 

Além de serem classificadas em relação ao clima, as gramas podem ser 

classificadas quanto ao hábito de crescimento, sendo que tal classificação refere-se somente à 

gramas de clima quente (UNRUH, 2004). Baseado no parâmetro citado anteriormente as 

espécies de grama podem ser diferenciadas em dois grandes grupos: as gramas rizomatosas e 

as estoloníferas. As rizomatosas têm as suas gemas totalmente protegidas contra qualquer 

injúria, pois os seus rizomas encontram-se nas camadas subsuperficiais do solo. As 

estoloníferas, por sua vez, possuem os rizomas expostos na superfície do solo.  

Com base nestas características, é possível determinar o cultivo das diferentes 

espécies de grama diante de diversas situações. Cita-se como exemplo, a formação de 

gramados esportivos. Sabe-se que neste ambiente o tráfego é intenso podendo registrar a 

ocorrência de danos na superfície do gramado, então neste contexto, recomenda-se o uso de 

uma espécie rizomatosa. Gramas estoloníferas são comumente destinadas para ornamentação, 

pois sofrem com o pisoteio e não devem ser utilizadas em locais com movimento intenso 

(LAURETTI, 2003).  

 

2.2 Gramados 

 

Os gramados podem ser caracterizados pela totalidade que o seu revestimento 

pode apresentar em relação ao solo, podendo ser formados por diferentes espécies de 

gramíneas e que apresentem os diversos tipos de crescimento (rizomatosa e estolinífero), 

podendo ser perenes ou anuais (SILVA apud BELLI, 2010). Das diferentes espécies que pode 
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ser utilizadas em gramados, menos de 50 espécies estão aptas para a formação de gramados 

(CHRISTIANS, 1998). 

Os gramados estão presentes de forma considerável em áreas de lazer, pois 

exercem determinadas funções em relação à melhorias na qualidade de vida, e em ambientes 

destinados a ocorrência de prática de diversos esportes e atividades de diversão, tais como 

futebol e golfe, contribuindo de maneira satisfatória para o conforto e a segurança na 

realização destas atividades (PIMENTA, 2003). 

São importantes na elaboração e execução de projetos paisagísticos, sendo na 

maioria das vezes, o elemento principal em jardins e áreas destinadas ao lazer, ocupando 

quase 80% da área. Atualmente, estas áreas ocupam uma posição relevante para o homem 

moderno, pois é nelas que há possibilidades de um reencontro com a natureza, descanso, 

redução do estresse que pode estar atrelado às mais variadas preocupações (LEÃO, 2007). 

Servem para fins de estética, já que podem estar atrelado aos diferentes elementos presente 

em paisagens, como por exemplo, fontes, estátuas e até mesmo em piscina (COELHO, 1994). 

A utilização de gramados pode trazer alguns benefícios ao ambiente, como o 

sequestro de carbono presente na atmosfera, evitando o aumento do efeito estufa. Nesse 

sentido, QIAN e FOLLET (2002) constataram que durante 30 anos, desde o momento em que 

os gramados foram instalados, foram sequestrados aproximadamente 0,9 a 1,0 ton CO2ha
-

1
ano

-1
 .Os gramados aumentam a retenção de água pelo solo e protegendo o mesmo contra a 

erosão, pois o crescimento denso da grama pode enfraquecer a velocidade da enxurrada, 

diminuindo de forma considerável a perda de sedimentos que pertencem ao solo, trazendo um 

aumento na infiltração da água para as camadas subsuperficiais do solo (LINDE, 1998). 

TURGEON (1996) constatou que os benefícios ambientais dos gramados estão 

relacionados também como uma ferramenta ativa na proteção de casas e áreas de lazer contra 

a poeira e a lama. 

Os estados que lideram a produção de gramas no Brasil é o Paraná, ocupando uma 

área produtiva de 7.113 ha e São Paulo com 1.363 ha. Os estados do Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e os estados da região Nordeste possuem áreas de 

produção menores, mas que contribuem para a produção de gramas no país (ZANON & 

PIRES, 2010). 

Conforme dados fornecidos pela ITOGRASS, o mercado brasileiro de grama em 

2003 era de aproximadamente 170 milhões de metros quadrados, sendo a maio parte ocupada 

por gramas nativas (70%) e o restante (30%) de gramas cultivadas. 
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2.3. Gênero Paspalum 

 

O gênero Paspalum sp abrange aproximadamente 330 espécies distribuídas em 

regiões tropicais e temperadas das Américas, podendo ser encontrada na África e na Ásia 

(ZULOAGA; MORRONE, 2005). Trata-se de um gênero importante para o equilíbrio 

ecológico, visto que possui boa adaptação a diferentes ecossistemas, contribuindo de forma 

considerável na diversidade genética (STRAPSSON, VENCOVSKY & BATISTA, 2000). 

No Sul das Américas, centro de origem e de diversificação genética deste gênero 

existe cerca de 400 espécies (BATISTA & GODOY, 1998; VALLS, 2005), sendo 202 delas 

encontradas no Brasil, (VALLS & OLIVEIRA, 2010) o que torna esse País como o possuidor 

do maior número de espécies de gramíneas que pertencem ao gênero Paspalum. 

Trata-se de um gênero que pode ser aplicável em diferentes ornamentações, em 

gramados e jardins e até mesmo em parques e quadras de esportes (CIDADE, 2006). Várias 

espécies de Paspalum podem ser encontradas em pântanos, savanas e pradarias, podendo 

também ser encontradas em bosques, dunas costeiras e habitats halófitos ou alagados 

(ZULOAGA & MORRONE, 2005). 

O Paspalum notatum, é utilizada com bastante freqüência no estado de São Paulo, 

como a típica “grama batatais”, (P. notatum var. latiflorum), podendo ser chamada por “grama 

de São Sebastião” (P.notatum var. saurae) e “grama Cuiabana” (P.notatum var. eriorrhizon) 

em São Paulo e em Minas Gerais, respectivamente. Além disso, dentro do gênero podem ser 

encontradas diferenças quanto aos caracteres morfológicos e ao processo de adaptação 

(DOROW, 1993; COSTA, 2007). 

Em se tratando da região Nordeste, várias espécies de Paspalum podem ser 

encontradas em Pernambuco, com 32 espécies predominantes no Estado (MACIEL, 

OLIVEIRA & ALVES, 2009). Em Sergipe, através dos estudos de Maciel e Alves (2011), 

registrou-se a ocorrência de oito espécies. No Rio Grande do Norte foram encontradas cerca 

de cinco espécies. (FERREIRA et al., 2009).  

 

2.4. Espécie Paspalum notatum 

 

Conhecida popularmente como grama Batatais ou Bahia, grama Forquiha e grama 

Mato Grosso, a Paspalum notatum é classificada como sendo uma angiosperma (gramínea). 

Sua origem remonta ao continente americano (LORENZI & SOUZA, 2000). Possui um 

considerável número de representantes com uma abrangência de quase 400 espécies 
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espalhadas em diferentes ambientes e com possibilidade de adaptação aos mais variados 

climas, principalmente o tropical e o subtropical (STRAPASSON, VENCOVSKY & 

BATISTA, 2000). 

Trata-se de uma espécie que tem vários ecótipos com as mais variadas adaptações 

ao diferentes tipos de solo e clima. Podem ser caracterizadas pelas mais variadas formas 

referentes ao tamanho e espessura do rizoma, tamanho das folhas e das inflorescências e taxas 

de rendimento e qualidade, sendo por isso uma espécie que precisa ser estudada com uma 

maior profundidade fim de que a sua produtividade possa atingir melhores índices 

(NABINGER & DALL’AGNOL, 2008). 

Paspalum notatum é a espécie que possui a maior área de cultivo no Estado da 

Flórida, Estados Unidos, e bem como no Sudeste do mesmo País com um milhão de hectares 

e aproximadamente 1,6 milhões de hectares, respectivamente, sendo utilizada em larga escala 

em gramados localizados nas laterais das rodovias com o intuito de contribuir na diminuição 

da erosão do solo (NEWMAN et al., 2010; MACHADO, 2014). 

No Brasil, Paspalum notatum compõe a maior parte dos gramados das áreas 

urbanas, sendo utilizada para as mais diferentes finalidades nos mais variados locais, tais 

como áreas específicas na cidade, complexos industriais e rodovias (FREITAS, 2002). 

Conforme Costa (2007), a espécies Paspalum notatum é útil em obras púbicas, parques 

industriais, áreas destinadas à prática de esportes e em áreas residenciais, especialmente 

condomínios. 

No que diz respeito à morfologia, Paspalum notatum, pode-se afirmar que a maior 

parte das folhas se encontra na parte basal da planta, proporcionando uma cobertura do solo 

que pode ser atingida de forma rápida, formando tapetes com qualidade, sendo por isso usada 

em campos destinados a prática de esportes, bem como na formação de novas áreas verdes, 

atuando na proteção do solo contra a erosão. É uma planta herbácea, rasteira e perene, capaz 

de formar uma densa cobertura sobre o solo de forma persistente. Sua multiplicação pode ser 

feita através de rizomas e por sementes (COSTA, 2007). É uma espécie que tem 

adaptabilidade a diferentes situações: solos de baixa fertilidade, déficit hídrico e pisoteio 

frequentes (GOATLEY, MALDDOX & WATKINS, 1998). Não é adaptável às áreas com 

excesso de umidade e adubo, no verão atinge altos valores de crescimento, exigindo um 

acompanhamento em relação ao manejo da poda (GURGEL, 2003). É bastante rústica e 

resistente à seca, aos solos com condição de acidez e infertilidade e é adaptável a áreas de 

baixa manutenção, como margens de rodovias e áreas industriais. 
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No que se refere ao mecanismo fotossintético, a Paspalum Notatum pode ser 

classificada como sendo do tipo C4, ou seja, para que o processo fotossintético ocorra com 

eficiência é requerido elevadas taxas de luz e temperaturas (FREITAS et al., 2003). 

 

2.5 Aspectos Gerais da Salinidade 

 

Em geral existem 230 milhões de hectares irrigados em todo o globo terrestre e 

aproximadamente 45 milhões deste total estão afetados pela salinidade, atingindo um 

percentual de quase 20 %, trazendo algumas consequências trágicas para a produção agrícola 

mundial (FAO, 2005).  

O acúmulo ou excesso de sais no solo é bastante comum em regiões que são 

caracterizadas por apresentar elevadas taxas evapotranspiratórias atrelado à baixas 

precipitações, conhecidas como a regiões áridas e semiáridas (ASHRAF & HARRIS, 

2005).Desta forma, existe uma maior proporção de áreas salinizadas nos perímetros irrigados, 

já que nestas áreas temos o uso intenso da irrigação sem levar em consideração a qualidade da 

água e o manejo a ser tomado na irrigação acompanhado pelas análises das características que 

o solo apresenta (BERNARDO, 1997).As atividades agrícolas nestas regiões são altamente 

dependentes da irrigação, pois são regiões onde as precipitações estão ausentes na maior parte 

do ano, ocorrendo de forma bastante irregular (BERNARDO, SOARES & MANTAVONI, 

2008).Conforme Silva et al (2000) a qualidade da água de irrigação e bem como as 

quantidades em níveis elevados de fertilizantes  que são aplicáveis na nutrição mineral das 

plantas, constituem as principais causas para o processo de salinização dos solos.  

Os cátions Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 e os ânions, Cl

-
, SO4

2-
, HCO3

- 
estão entre os principais 

sais solúveis que podem ser encontrados em solos considerados salinos em suas mais variadas 

proporções. Entretanto, os íons que são responsáveis em proporcionar desequilíbrio osmótico 

para as plantas são os cloreto e sulfatos associados ao sódio (FAGERIA & GHEYI, 1997; 

BERNSTEIN, 1975). 

O Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos leva em consideração alguns 

parâmetros para a devida classificação de um solo que foi afetado pela salinidade, sodicidade 

ou a ambos os problemas: condutividade elétrica (CEes) do extrato de saturação, porcentagem 

de solo trocável (PST) e pH.Sendo que serão solos salinos se apresentarem CE superior a 4 

dS.m
-1

, PST com valores menores que 15 e pH menor que 8,5. 
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2.6  Estresse salino em plantas   

Quando as plantas são submetidas a condições salinas, temos a ocorrência de 

alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas que ocorrem em consequência aos efeitos 

produzidos pelos efeitos osmóticos e iônicos. O primeiro ocasiona a diminuição da 

disponibilidade de água para plantas pelo fato de haver uma redução do potencial osmótico na 

solução do solo em decorrência da presença de sais no solo, gerando desta forma um déficit 

hídrico (XION &ZHU, 2002). O segundo, por sua vez, pode provocar toxicidade e 

desequilíbrios nutricionais em decorrência da absorção de íons (HASEGAWA et al., 2000; 

XIONG; ZHU, 2002; GREENWAY; MUNNS, 1980; MUNNS; TERMAAT, 1986). 

Entretanto, existem determinados fatores que determinam a resposta da planta à 

salinidade, entre eles encontram-se: espécie, cultivar, estádio fenológico da cultura, tipos de 

sais presentes no solo, intensidade e duração dos efeitos da salinização, manejo cultural 

adotado e as condições edafoclimáticas (TESTER & DAVENPORT, 2003). 

No que diz respeito a toxicidade, o acúmulo de determinados elementos químicos 

que podem causar necrose e queimaduras ao longo das bordas das folhas, são cloreto e sódio, 

respectivamente.Trata-se de um tipo de necrose em que o inicio se dá nas bordas e ápices das 

folhas ocasionando a redução da área foliar (LACERDA, 2000; SILVA, 2003). 

A salinidade pode ser um fator limitante ao crescimento normal de gramados, 

entretanto, as diferentes espécies de grama podem definir sua tolerância aos diferentes fatores 

ambientais, tais como: tolerância ao sombreamento, tolerância a deficiência hídrica e 

exigências nutricionais, tolerância ao pisoteio, podendo ainda apresentar tolerância direta à 

salinidade. Como exemplo, cita-se Paspalum Seashore e grama Bermuda, sendo que aquela é 

capaz de suportar níveis de salinidade superiores a 9.000 ppm e esta possui uma boa 

tolerância mas em níveis menores (GOLOMBEK, 2006). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Localização e caracterização da área experimental 

O experimento foi instalado e conduzido no Campo Experimental de Pacajus, 

pertencente à Embrapa Agroindústria Tropical, distando 55 km de Fortaleza, Ceará, com 

coordenadas geográficas 4° 10’ S e 38° 27’ W e altitude de 70 m. O tipo climático 

predominante no local, segundo Köppen, é Aw, sendo descrito como clima tropical com 

inverno seco.  
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A área experimental equivaleu a 20 m de comprimento por 32 m de largura (0, 

064 ha), com cinco linhas individualizadas pelos níveis salinos. A área útil foi composta por 

duas parcelas, cada uma com 30 cm
2
, separadas por 10 cm. 

 

3.2. Instalação do experimento 

 

Antes da instalação do experimento foi feito uma limpeza da área por meio de 

aração e gradagem. As recomendações de adubação foram baseadas nas recomendações de 

Raij et al. (1985). No plantio, foram aplicados 100 kg ha
-1

 de P2O5, na forma de superfosfato 

simples. Em cobertura, 30 e 60 dias após o plantio, foram aplicados 60 kg ha
-1

 de N e 80 kg 

ha
-1

 de K2O, na forma de uréia e cloreto de potássio, respectivamente. 

Em seguida, foi instalado o sistema de irrigação com a disposição das linhas de 

gotejamento, com um espaçamento de 40 cm entre gotejadores, tendo 20 m de comprimento 

total na linha. 

As parcelas experimentais foram instaladas em campo no dia 18 de março de 

2015 e teve a duração de 90 dias. Inicialmente os diferentes acessos de grama Paspalum 

foram estabelecidos em forma de tapetes com dimensão de 1,20 m x 1,0 m. Retiraram-se dos 

tapetes propágulos vegetativos com 10,0 cm quadrado e altura de 5,0 cm, para serem 

colocados nas parcelas experimentais (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1. Propágulos vegetativos de espécies de Paspalum. 

 

Fonte: Autor 

Os propágulos vegetativos foram dispostos de forma alternada, cada um ocupando 

uma área de 10 cm
2
(FIGURA 2). 
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FIGURA2. Parcelas experimentais instaladas com propágulos vegetativos de espécies de 

Paspalum 

 

                                                          Fonte: Autor 

Após a implantação das variedades em campo, foi feito o preenchimento entre os 

espaços de cada propágulo vegetativo com areia lavada para fins de nivelamento da área 

(FIGURA 3). 

 

FIGURA 3. Parcela experimental com propágulos vegetativos de espécies de Paspalum e 

preenchimento com areia lavada. 

 

                              Fonte: Autor 

 

3.3. Tratamentos e delineamento experimental 

 

Os tratamentos utilizados consistiram do uso de água de diferentes condutividades 

elétricas (CEa) nas parcelas: água do poço com 0,5 dS.m
-1

 e soluções salinas com CEa de 1,5; 

3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

.As soluções salinas foram preparadas e armazenadas em caixas d´água 

de 5.000 L (FIGURA 4). Para o preparo das mesmas foram utilizadas quantidades 

determinadas de NaCl com o intuito de atingir a CE da solução salina a ser aplicada nos 

diferentes tratamentos.Na medida em que as soluções eram preparadas, as mesmas tinham os 

seus valores de CE ajustados através de um condutivímetro portátil (CD 4301, Lutron). 
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O início da aplicação dos tratamentos salinos aconteceu aos 15 dias após o plantio 

(DAP), utilizando-se a irrigação diária das plantas com as respectivas soluções, via 

gotejamento, com aplicação de 3,6 L h
-1

, durante 25 minutos. 

Nas subparcelas foram utilizados cinco diferentes acessos de grama os acessos 5, 

15, 23, 24 e T, quatro deles pertencentes à espécie Paspalum notatum, oriundos do banco 

ativo de germoplasma de Paspalum, pertecente a Embrapa Pecuária Sudeste. Como 

testemunha (acesso T), utilizou-se uma espécie comercial, Axonopus compressus, 

popularmente conhecida como Grama São Carlos. 

O delineamento experimental utilizado foi o de parcelas subdivididas com cinco 

tratamentos e três repetições, totalizando 15 tratamentos em cada faixa. Foram utilizadas duas 

parcelas para cada tratamento, com área de 30 cm
2
 com espaçamento de 10 cm entre as 

parcelas. Uma parcela foi destinada para a avaliação morfológica e a outra para a coleta de 

material para fins de análises laboratoriais. 

 

            FIGURA 4. Disposição das caixas para preparo das soluções salinas 

 

                         Fonte: Autor 

 

 

3.4.Variáveis analisadas 

 

3.4.1 Determinação da condutividade elétrica do solo 

 

Semanalmente foram coletada amostras de solo na profundidade de 0 – 20 cm, em 

cada parcela experimental, para a determinação da condutividade elétrica do solo. 

Inicialmente preparou-se uma pasta saturada do solo por meio da adição de água deionizada, 

passada através de filtros miliporos (mili –Q) ao solo coletado.  
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Após a saturação, as amostras foram deixadas por um período de no mínimo 

quatro horas para que houvesse a homogeneização da mistura e um determinado período de 

repouso. Em seguida, as leituras foram realizadas por meio de um condutivímetro portátil de 

contato direto W.E.T (Sensor Type WET 1). Os resultados eram expressos em dS m
-1

. 

 

3.4.2 Determinação dos íons Na
+
 e Cl

-
  

 

Para determinação dos teores de Na
+
 e Cl

-
 aos 30 e 60 DAP, inicialmente foi feita 

a preparação do extrato. Para tanto, se pesou 0,5 g do material vegetal triturado (massa seca 

das folhas e das raízes), sendo em seguida submetido à homogeneização em 25 mL de água 

mili- Q. Após a mistura ser realizada, o passo seguinte foi conduzir o material para agitação 

por 2 horas em “shaker” de bancada, a uma rotação de 100 rpm, com temperatura de 30 ° C. 

Em seguida procedeu-se à filtragem, utilizando-se papel filtro qualitativo. 

Na determinação dos teores de Na
+
, utilizou-se o método da fotometria de chama, 

conforme Malavolta, VITTI & OLIVEIRA (1997), com valores expressos em mg.g.ms
-1

. Na 

determinação do Cl
-
, utilizou-se um volume de extrato de três mL, diluído em uma 

determinada quantidade de água Mili – Q, juntamente com 0,5 mL da mistura Hg (SCN)2 em 

metanol e de Fe(NO3)3, sendo o teor de cloreto determinado através da leitura de absorbância 

a um comprimento de onda de 460 nm, em espectrofotômetro. Os teores de Cl
-
 foram 

determinados através de uma curva padrão de NaCl, sendo que os resultados foram expressos 

em mg.g.ms
-1

. 

 

3.4.3Crescimento e desenvolvimento 

 

Aos 30 e 60 DAP foram realizadas coletas de material vegetal em cada uma das 

parcelas experimentais, para determinação dos pesos das matérias secas das diversas partes 

das plantas. 

Com o objetivo de uniformizar o tamanho da amostra, foi utilizado um anel 

volumétrico com volume de 270 cm
3
, sendo a coleta feita com um trado tipo Unland.  

Depois de colhido, o material foi conduzido ao laboratório de Fisiologia Vegetal 

da Embrapa Agroindústria Tropical, onde foi separado em parte aérea e raízes (FIGURA 5). 

Atrelado às raízes existia considerável quantidade de solo, tornando-se necessário realizar o 

procedimento de lavagem com água corrente em todas as amostras.  
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FIGURA 5. Material vegetal (folhas e raízes) após separação e lavagem. 

 

                               Fonte: autor 

Feita a separação e a lavagem, as folhas e raízes foram acondicionadas em sacos 

de papel e colocados para secagem em estuda de circulação forçada de ar com temperatura de 

60°C. No momento em que as amostras de folhas e raízes apresentaram peso constante, como 

indícios de que não possuíam umidade, as mesmas foram pesadas em balança analítica, tendo 

seu peso seco determinado e expresso em g.cm
-2

. 

Com a finalidade de avaliar a área foliar (AF) e a superfície do solo nu (SSN) 

foram realizadas análises aos 15, 45 e 75 DAP. Para tanto, utilizou-se a análise de imagens 

digitais. As imagens foram obtidas por uma câmara digital C1223 12.0 Mega Pixel. Foram 

determinadas uma altura padrão e um “gabarito” com área especifica para a captação das 

imagens digitais (FIGURA 6).  

Após a obtenção das imagens, as mesmas foram descarregadas em um 

computador e cada uma dela foi analisada pelo programa Siscob®, produzida pela 

EMBRAPA Instrumentação Agropecuária.  

 

FIGURA 6. Gabarito com área específica para a captação das imagens digitais. 

 

                                                 Fonte: Autor 

 

O programa Siscob® trata-se de uma ferramenta para análise da cobertura sobre o 

solo e quantificação de possíveis alterações, além disso, possibilita análises rápidas e precisas 
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que podem ajudar em subsidiar os possíveis diagnósticos de uma determinada cultura. Após o 

processamento das imagens calculou-se a área coberta por grama e a superfície do solo nu 

(SSN). 

Para a avaliação morfológica foram utilizados os critérios de sobrevivência, vigor, 

e cor. Na atribuição da avaliação morfológica, diferentes notas foram atribuídas a cada uma 

dos parâmetros citados acima. Os parâmetros foram avaliados por meio de taxas percentuais e 

o último por descrição. A avaliação foi feita por três pessoas diferentes, a cada período de 

amostragem. 

 

3.5. Análise estatística 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância. Para os dados 

quantitativos (tratamentos salinos) foi feita análise de regressão, já para os dados qualitativos 

(acessos) foi feita comparação entre médias, aplicando o teste de Tukey a 1 e 5% de 

probabilidade quando os dados foram significativos para o teste F. O programa estatístico 

utilizado foi o ASSISTAT 7.6 beta. 

Para os dados morfológicos (vigor e sobrevivência), foi feita a análise não 

paramétrica por meio do teste de Friedman. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Condutividade elétrica do solo (CEs) 

 

De maneira geral, para todos os tratamentos, a condutividade elétrica do solo foi 

se elevando à medida que se desenvolveu o experimento (FIGURA 7).  
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FIGURA 7. Condutividade elétrica do solo em função do tempo em cinco acessos de grama 

submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

No início (até os 35 DAP) a condutividade elétrica do solo na camada de 0 - 20 

cm foi menor, tanto pelo fato de que as plantas tiveram um menor tempo de exposição aos 

tratamentos utilizados, quanto por ter ocorrido nesse período precipitações (304,4 mm) 

propiciando a lixiviação dos sais das camadas superficiais do solo, evitando assim o seu 

acúmulo. Segundo Larcher (2006), a CE da parte saturada do solo tem seu valor aumentado a 

medida que o teor de água diminui, possibilitando uma concentração na solução do solo. 

Quando se analisa o teor de sais no extrato do solo, verifica-se que os valores são 

semelhantes às condutividades aplicadas em cada tratamento, com exceção do nível mais 

elevado de sal (6,0 dS m
-1

), em que o acúmulo no solo foi um pouco abaixo do aplicado 

(FIGURA 7). Esses resultados demonstram que a estratégia utilizada foi eficiente em manter 

as plantas nas condições salinas desejadas para cada tratamento.  

 

4.2. Solutos inorgânicos na planta (sódio e cloreto) 

 

Os tratamentos utilizados proporcionaram diferenças significativas entre os 

acessos de grama, com relação aos teores de Na
+
nas folhas, nos dois períodos considerados 

(30 DAP e 60 DAP), sendo que nas raízes o teor desse íon foi significativo apenas aos 60 

DAP. Por sua vez, os tratamentos salinos utilizados no presente trabalho foram significantes 

quanto aos teores de Na
+
 nas folhas e nas raízes, nos dois períodos. Observa-se ainda haver 

interação entre os dois fatores para os dois órgãos e os dois períodos analisados (TABELA 1). 
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TABELA 1. Análise de variância para as variáveis de sódio na folha (NaF) e na raiz (NaR) 

aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP) em cinco acessos de grama submetidos a diferentes 

níveis de salinidade. 

  

QM (Quadrado médio) 

FV GL NaF (30 DAP) NaF (60 DAP) NaR (30 DAP) NaR (60 DAP) 

Blocos 2 9,43536 ns 39,17923 ns 316,69143 ns 77,58730 ns 

Acessos 4 2924,01384 ** 817,80495 ** 1542,80188 ns 15233,84978 ** 

Resíduo (aces.) 8 19,5445 14,72015 402,75968 63,83676 

CV (%)   15,17 8,88 36,79 9,49 

Parcelas 14         

Salinidade 4 3074,26088 -- 12391,40628 -- 7615,29288 -- 31221,83778 -- 

AxS 16 1553,30903 ** 1789,65041 ** 600,27024 ** 2098,85701 ** 

Resíduo (sal) 40 28,95424 72,38401 202,55737 432,99687 

CV (%)   18,46 19,69 26,09 24,71 
-- Os tratamentos são quantitativos, logo o Teste F não se aplica; ** significativo ao nível de 1% de 

probabilidade (p <0,01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05) e ns não significativo 

(p >= 0,05).  

 

O estresse salino causou um aumento do teor de Na
+
 nas folhas aos 30 DAP, em 

todos os acessos. Entretanto, para os genótipos T e 23 esse aumento foi bem superior. Para o 

segundo genótipo, houve um acréscimo de Na
+
 nas folhas até atingir um valor máximo de 

aproximadamente 100 mg.g
-1

 de massa seca na dose de 4,5 dS m
-1

, seguidode um decréscimo 

brusco na dose salina de 6,0 dS m
-1

(FIGURA8). 

Os teores de Na
+
 nas folhas aos 60 DAP apresentaram o mesmo comportamento 

da avaliação anterior, contudo com um acúmulo maior deste íon à medida que os níveis de 

salinidade foram aumentados. Os acessos 14 e 23 apresentaram nível crescente de Na
+
, com 

os maiores valores no nível mais elevado de salinidade. Semelhante ao observado aos 30 

DAP, os demais genótipos tiveram decréscimos consideráveis do teor de Na
+
 na CE de 6,0 

dS.m
-1

 (FIGURA 9). 
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FIGURA 8. Teor de sódio nas folhas (NaF) aos 30 dias DAP, dos diversos acessos de grama 

(A- A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT), submetidos a diferentes níveis de salinidade 

(CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 
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FIGURA 9. Teor de sódio nas folhas (NaF) aos 60 dias DAP, dos diversos acessos de grama 

(A- A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT), submetidos a diferentes níveis de salinidade 

(CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

 

O genótipo 24 apresentou o menor teor de sódio foliar aos 30 DAP, especialmente 

nos níveis mais elevados de salinidade (TABELA 2). 
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Da mesma maneira ao observado aos 30 DAP, o genótipo 24 apresentou o menor 

teor de sódio foliar aos 60 DAP, especialmente no nível mais elevado de salinidade 

(TABELA 2). 

 

TABELA 2. Teores de sódio nas folhas aos 30 e 60 DAP, dos acessos de grama, quando 

submetidos a diferentes níveis de salinidade.  

NaF (30 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 9,80 bc 7,15 c 17,15 b 26,63 bc 40,85 b 

Ac. 14 6,95 c 37,80 a 19,60 b 24,90 bc 23,70 c 

Ac. 23 19,40 ab 20,27 b 26,65 b 118,20 a 37,60 b 

Ac. 24 6,40 c 8,53 bc 16,50 b 17,50 c 24,15 c 

Ac. T 23,35 a 18,55 bc 50,57 a 31,15 b 95,30 a 

NaF (60 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 12,67 a 27,10 a 31,50 b 104,30 a 48,23 c 

Ac. 14 16,13 a 9,75 a 22,75 b 58,50 c 122,00 a 

Ac. 23 13,23 a 21,00 a 26,25 b 31,57 d 93,10 b 

Ac. 24 13,40 a 18,73 a 36,40 b 75,50 bc 31,15 c 

Ac. T 7,60 a 16,00 a 81,00 a 83,20 b 79,20 b 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey. 

Para os teores de Na
+
 nas raízes, houve significância para os diferentes acessos 

apenas aos 60 DAP. Por sua vez, a salinidade influenciou os teores de Na
+
 nas raízes, 

independentemente dos DAP considerados, havendo ainda interação significativa entre os 

fatores (TABELA 1).       

Os teores de Na
+
 nas raízes aos 30 DAP e 60 DAP apresentaram comportamento 

de acúmulo linear crescente com o aumento da salinidade em todos os acessos de grama 

(FIGURAS 10 e 11). 
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FIGURA 10. Teor de sódio nas raízes (NaR) aos 30 DAP, dos diversos acessos de grama (A- 

A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT), submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 

0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 
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FIGURA 11. Teor de sódio nas raízes (NaR) aos 60 DAP, dos diversos acessos de grama (A- 

A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT), submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 

0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

Aos 30 DAP, no nível mais elevado de salinidade, os acessos que tiveram as 

maiores doses do íon em questão foram 5 e 14 em contraste com o período de 60 DAP, em 

que o genótipo T apresentou doses mais elevadas do íon em questão, especialmente nos 

maiores níveis de salinidade (TABELA 3). Da mesma maneira que nas folhas, o genótipo 

24apresentou o menor teor de sódio nas raízes, em ambas as épocas amostradas (TABELA 3). 
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TABELA 3. Teores de sódio nas raízes aos 30 e 60 DAP, dos acessos de grama, quando 

submetidos a diferentes níveis de salinidade.  

NaR (30 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 21,00 a 32,70 a 83,55 a 59,50 b 105,00 a 

Ac. 14 29,50 a 37,72 a 38,33 b 62,70 b 102,15 a 

Ac. 23 40,20 a 53,23 a 65,30 ab 99,33 a 84,20 ab 

Ac. 24 17,46 a 38,80 a 49,70 ab 62,40 b 50,40 b 

Ac. T 21,70 a 35,70 a 49,13 ab 48,75 b 76,40 ab 

NaR (60 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 20,97 a 45,96 ab 73,96 bc 143,85 a 107,06 b 

Ac. 14 13,53 a 29,83 b 50,86 c 68,90 c 118,70 b 

Ac. 23 24,23 a 44,40 ab 118,00 ab 117,86 ab 128,80 b 

Ac. 24 36,60 a 33,20 b 68,75 c 86,40 bc 88,60 b 

Ac. T 53,16 a 85,20 a 138,60 a 150,03 a 257,90 a 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey. 

Nas raízes, os teores de Na
+
 foram maiores quando comparados com os teores de 

Na
+
 na estrutura foliar. Logo, o sódio foi translocado para as raízes no intuito de proteger a 

área fotossinteticamente ativa. 

Quanto aos teores do íon cloreto nas folhas e raízes, houve diferenças 

significativas com relação aos acessos, com exceção do cloreto nas raízes aos 30 DAP. A 

salinidade influenciou o teor desse íon nas duas épocas analisadas e nos dois órgãos 

amostrados. Houve ainda interação significativa tanto em folhas e raízes aos 30 e 60 DAP, 

entre os fatores (TABELA 4). 

TABELA 4. Análise de variância para as variáveis de cloreto na folha (ClF) e na raiz (ClR) 

aos 30 e 60 dias após o plantio (DAP) em cinco acessos de grama submetidos a diferentes 

níveis de salinidade. 

  

QM (Quadrado médio) 

FV GL ClF (30 DAP) ClF (60 DAP) ClR (30 DAP) ClR (60 DAP) 

Blocos 2 0,01964 ns 0,43239 ns 0,20531 ns 1,30943 ns 

Acessos 4 6,94708 ** 45,20063 ** 3,50261 ns 17,40450 ** 

Resíduo (aces.) 8 0,66065 2,71638 1,5845 0,60917 

CV (%)   15,36 27,93 31,51 17,14 

Parcelas 14   

 

    

Salinidade 4 30,78515 -- 46,70590 -- 39,06299 -- 86,57362 -- 

AxS 16 3,26777 ** 7,55532 * 11,30696 ** 13,89288 ** 

Resíduo (sal) 40 0,91488 3,27363 0,88138 1,83382 

CV (%)   18,08 30,67 23,5 29,74 
-- Os tratamentos são quantitativos, logo o Teste F não se aplica; ** significativo ao nível de 1% de 

probabilidade (p <0,01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0,01 =< p < 0,05) e ns não significativo 

(p >= 0,05).  
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Aos 30 DAP, nas doses iniciais de salinidade, até 3,0 dS.m
-1

 ,houve acúmulo de 

Cl
- 
nas folhas de todos os acessos, havendo para três dos cinco acessos, decréscimo nas doses 

mais elevadas de sal (4,5 e 6,0 dS. m
-1

) (FIGURA 12). 

Os acessos demonstraram de forma distinta as suas respectivas absorções em 

relação ao cloreto. O genótipo T apresentou o maior teor de cloreto nas folhas aos 30 DAP, 

atingindo o nível máximo aproximadamente na dose de 4,5 dS m
-1

, acompanhado por uma 

diminuição no maior nível. Embora em quantidades menores, os acessos 14 e 23 apresentaram 

o mesmo comportamento da testemunha (FIGURA 12). 

 

FIGURA 12. Teores de cloreto nas folhas (ClF) aos 30 DAP,dos diversos acessos de grama 

submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

Nos níveis mais elevados de salinidade, o genótipo 23 apresentou menor acúmulo 

de Cl
-
 nas folhas, aos 30 DAP (TABELA 5). 
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TABELA 5. Teores de cloreto nas folhas aos 30 e 60 DAP, dos acessos de grama, quando 

submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

ClF (30 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 2,96 a 4,92 ab 4,17 bc 6,60 ab 8,25 a 

Ac. 14 2,16 a 5,73 ab 5,02 bc 6,24 ab 6,04 bc 

Ac. 23 3,083 a 3,75 b 5,68 b 4,97 b 5,25 c 

Ac. 24 3,00 a 5,45 ab 3,32 c 5,99 ab 7,73 ab 

Ac. T 3,92 a 6,11 a 7,89 a 7,58 a 6,40 abc 

ClF (60 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 3,11 b 4,25 b 5,66 ab 6,53 b 5,97 a 

Ac. 14 1,73 b 4,83 ab 6,24 ab 6,93 b 9,47 a 

Ac. 23 2,93 b 4,43 b 3,38 b 7,54 b 5,36 a 

Ac. 24 1,23 b 4,89 ab 4,46 ab 7,35 b 6,60 a 

Ac. T 8,45 a 8,75 a 8,19 a 13,09 a 6,06 a 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey. 

Aos 60 DAP, com exceção do genótipo 14, todos os demais mostraram tendência 

de decréscimo no teor de Cl
-
 foliar no nível mais elevado de salinidade (6,0 dS m

-1
). Até o 

nível de 4,5 dS.m
-1

, todos os genótipos aumentaram o teor de Cl
-
 com o aumento da 

salinidade do extrato de saturação do solo (FIGURA 13). 

O genótipo testemunha apresentou os maiores teores de Cl
-
 nas folhas, com 

exceção do nível mais elevado de salinidade, enquanto da mesma maneira que ocorreu aos 30 

DAP, o genótipo 23 apresentou o menor acúmulo desse íon nas folhas (TABELA 5).  
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FIGURA 13. Teores de cloreto nas folhas (ClF) aos 60 DAP, em cinco acessos de grama, (A- 

A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 

1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

 

 

Nas raízes, por sua vez, aos 30 DAP, os genótipos 5 e 14 apresentaram tendência 

de aumento crescente no teor de Cl
-
 com o aumento da salinidade, enquanto nos genótipos 24 

e T houve uma diminuição considerável no maior nível de salinidade (FIGURA 14). Aos 60 
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DAP, os acessos que mantiveram a tendência de aumento crescente do nível de Cl
-
 nas raízes 

com a elevação da salinidade foram os 14 e 23(FIGURA 15). 

O genótipo 14, em ambas as épocas amostradas apresentou o maior teor de cloreto 

nas raízes, no nível mais elevado de salinidade (6,0 dS m
-1

) (TABELA 6). 

 

FIGURA 14. Teores de cloreto nas raízes (ClF) aos 30 DAP, em cinco acessos de grama, (A- 

A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 

1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 
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FIGURA 15. Teores de cloreto nas raízes (ClR) aos 60 DAP, em diversos acessos de grama, 

(A- A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 

0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 
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TABELA 6. Teores de cloreto nas raízes aos 30 e 60 DAP, dos diversos acessos de grama, 

quando submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

).  

ClR (30 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 0,76 a 2,83 b 3,09 bc 4,59 b 5,63 b 

Ac. 14 1,84 a 2,61 b 7,02 a 2,14 c 8,28 a 

Ac. 23 2,71 a 4,06 ab 2,05 c 4,77 b 4,21 bc 

Ac. 24 0,46 a 5,54 a 4,68 ab 6,77 ab 3,98 bc 

Ac. T 0,53 a 4,27 ab 6,22 a 8,02 a 2,75 c 

ClR (60 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 1,36 a 4,45 a 4,02 a 7,46 b 5,09 bc 

Ac. 14 1,03 a 2,66 a 4,37 a 5,58 b 6,68 ab 

Ac. 23 1,54 a 3,27 a 3,10 a 6,72 b 8,64 a 

Ac. 24 0,68 a 2,71 a 4,15 a 5,06 b 3,99 bc 

Ac. T 3,5 a 4,05 a 4,99 a 15,31 a 3,37 c 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey. 

 

A diminuição do acúmulo de Na
+
 e Cl

-
 nas folhas, em doses muito elevadas de 

salinidade pode estar atrelada às características de tolerância ao estresse salino, pois em 

espécies de plantas com esta característica, existe a capacidade de eliminar o excesso de sal 

nas folhas (LARCHER, 2006).    

Conforme UDDI & JURAIMI (2013), o gênero Paspalum constitui como dos 

gramados mais tolerantes ao sal, podendo ser utilizada até mesmo a água do mar no manejo 

da irrigação. Ainda segundo os mesmos autores, o gênero em questão é classificado como 

tolerante por duas maneiras: compartimentalização e excreção dos íons responsáveis em 

causar o estresse salino. 

 

4.3. Variáveis de crescimento e desenvolvimento 

 

4.3.1Massa seca das folhas e das raízes 

 

A salinidade influenciou o comportamento da MSF em todos os acessos, 

resultando em diferenças estatísticas significativas para as regressões. Da mesma maneira, 

houve diferença significativa entre os acessos e interação entre os fatores analisados 

(TABELA7). 

 

 



40 
 

TABELA7. Análise de variância para as variáveis de massa seca da folha (MSF) e da raiz 

(MSR) aos 30 e 60 DAP em cinco acessos de grama submetidos a diferentes níveis de 

salinidade. 

  

QM (Quadrado médio) 

FV GL MSF (30 DAP) MSF (60 DAP) MSR (30 DAP) MSR (60 DAP) 

Blocos 2 0,04643 ns  0,49829 ns 0,18341 ns 0,11331 ns 

Acessos 4 0,65408 ** 3,28764 * 7,60110 ** 9,64708 * 

Resíduo (aces.) 8 0,05714 0,69113 0,72633 1,39403 

CV (%)   25,75 29,83 34,78 39,88 

Parcelas 14         

Salinidade  4 1,94691 -- 14,05276 -- 1,20319 2,2841 

AxS 16 0,11339 * 8,84160 ** 2,52489 ** 5,55406 ** 

Resíduo (sal) 40 0,05162 0,4547 0,30366 0,52473 ** 

CV (%)   24,47 24,2 22,49 24,47 
-- Os tratamentos são quantitativos, logo o Teste F não se aplica; ** significativo ao nível de 1% de 

probabilidade (p < .01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05) e ns não significativo (p 

>= .05).  

 

Analisando a massa seca das folhas aos 30 DAP, é perceptível o decréscimo dos 

valores da MSF à medida que ocorre o aumento do nível de salinidade até o nível de 4,5 

dS.m
-1

, acompanhado por uma leve estabilização e aumento na maior dose de NaCl 

(FIGURA16).Em termos percentuais, a salinidade trouxe uma diminuição de 

aproximadamente 76% em relação ao maior valor de MSF obtido. 

Praticamente em todos os níveis de salinidade, o genótipo 24 apresentou a maior 

valor de MSF aos 30 DAP (TABELA 8). 

TABELA 8. Pesos das matérias secas das folhas de genótipos de grama aos 30 e 60 DAP, 

quando submetidos a diferentes níveis de salinidade.  

MSF (30 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 1,47 b 0,74 a 0,49 c 0,58 a 0,59 b 

Ac. 14 1,14 b 0,74 a 0,58 bc 0,46 a 0,56 b 

Ac. 23 1,59 ab 0,71 a 0,93 abc 0,61 a 1,15 a 

Ac. 24 2,05 a 1,10 a 1,38 a 0,46 a 1,15 a 

Ac. T 1,3 b 0,93 a 1,03 ab 0,47 a 0,92 ab 

MSF (60 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 3,48 ab 2,42 b 3,18 ab 1,62 a 5,30 b 

Ac. 14 2,46 b 4,23 a 3,43 a 1,47 a 1,75 c 

Ac. 23 4,83 a 1,79 b 2,34 ab 1,95 a 1,86 c 

Ac. 24 2,67 b 1,65 b 1,53 b 1,53 a 8,81 a 

Ac. T 0,77 c 1,60 b 1,90 ab 2,52 a 4,11 b 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey. 
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FIGURA 16. Massa seca das folhas (MSF) aos 30 DAP, de cinco acessos de grama,(A- A5; 

B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 

1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

A diminuição da MSF diante do aumento do nível de salinidade é devido tanto à 

ocorrência do fenômeno da “seca fisiológica”, pois a medida em que ocorre o aumento da 

concentração salina na solução do solo, a pressão osmótica do solo pode atingir níveis 

elevados que pode trazer influência na absorção de água pelas plantas, mesmo o solo estando 

em condições úmidas consideráveis (TAIZ &ZEIGER, 2013), quanto ao efeito danoso dos 

íons Na e Cl nas células. Além disso, a diminuição da disponibilidade de água para as plantas 
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pode ocasionar fechamento dos estômatos, influenciando a fotossíntese e proporcionando 

reduções significativas na quantidade de biomassa especialmente das folhas (FANCELLI & 

DOURADO NETO, 1999). 

Como esperado, a MSF aos 60 DAP foi superior ao encontrado aos 30 DAP, 

havendo ainda uma maior discriminação entre os acessos (FIGURA 17). 

 

FIGURA 17. Massa seca das folhas (MSF) aos 60 DAP, de cinco acessos de grama, (A- A5; 

B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 

1,5;3,0;4,5 e 6,0 dS m
-1

).
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BELL e OLEARY (2003), observando o comportamento da gramínea S. 

virginicus constatou que o crescimento foi consideravelmente maior em plantas cultivadas em 

menores salinidades (100 – 150 mmol) do que as plantas cultivadas em maiores salinidades. 

UDDIN et al. (2013), estudando o crescimento de oito espécies de grama em 

relação à salinidade verificou o mesmo comportamento, em que o crescimento foliar diminuiu 

diante da salinidade para as oito espécies estudadas.   

No que diz respeito aos valores de MSR aos 30 e 60 DAP, houve diferença 

significativa para a salinidade em todos os acessos, bem como diferença entre acessos e 

interação significativa entre os dois fatores (TABELA 7). 

 O comportamento dos acessos foi semelhante nas duas coletas, com o genótipo 

testemunha tendo um comportamento diferenciado quando comparado aos demais materiais 

(TABELA 9). Nos demais acessos, a salinidade reduziu o crescimento das raízes.  

 

TABELA9. Pesos das matérias secas das raízes de genótipos de grama aos 30 e 60 DAP, 

quando submetidos a diferentes níveis de salinidade.  

MSR (30 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 1,81 b 1,02 c 1,42 bc 2,41 ab 2,41 ab 

Ac. 14 3,71 a 2,98 b 2,42 ab 2,97 a 2,97 a 

Ac. 23 2,35 ab 4,55 a 3,53 a 3,01 a 3,01 a 

Ac. 24 3,37 a 4,39 ab 1,92 bc 1,28 b 1,28 b 

Ac. T 1,12 b 1,29 c 0,93 c 2,51 ab 2,51 ab 

MSR (60 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 3,05 a 2,52 bc 6,10 a 3,65 a 3,44 ab 

Ac. 14 2,80 a 5,58 a 4,07 b 3,25 a 3,56 ab 

Ac. 23 2,97 a 3,32 b 2,14 bc 2,45 a 1,25 c 

Ac. 24 2,32 ab 3,81 ab 0,99 c 4,11 a 2,21 bc 

Ac. T 0,54 b 0,69 c 1,43 c 3,41 a 4,29 a 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey. 

 

Aos 30 e 60 DAP, o genótipo T apresentou o melhor desempenho de crescimento 

das raízes sob condições de salinidade, havendo um aumento considerável dessa variável nos 

maiores níveis de salinidade, quando comparado com o tratamento controle (FIGURAS 18 e 

19), muito embora os genótipos 14 e 23 tenham apresentado o maior valor absoluto aos 30 

dias, quando em alto nível de salinidade (TABELA 9). 
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O mesmo fato foi constatado por UDDIN (2013) estudando o comportamento de 

diferentes materiais entre eles Paspalum notatum em relação a três diferentes níveis de 

salinidade em que foi verificada uma redução de aproximadamente 50 % no crescimento da 

raiz. 

 

FIGURA 18. Massa seca das raízes (MSR) aos 30 DAP, de cinco acessos de grama,(A- A5; 

B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 

1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 
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FIGURA 19. Massa seca das raízes (MSR) aos 60 DAP, de cinco acessos de grama,(A- A5; 

B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 

1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 
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4.3.2 Área foliar e superfície do solo nu 

 

Para as medidas de área foliar (AF), houve diferenças entre os acessos apenas aos 

15 DAP. A salinidade afetou essa variável nas três épocas amostradas, enquanto interação 

significativa entre os fatores só ocorreu aos 15 e aos 45 DAP (TABELA 10). 

TABELA10. Análise de variância para as variáveis de área foliar (AF) aos 15, 45 e 75 dias 

após o plantio (DAP) em cinco acessos de grama submetidos a diferentes níveis de salinidade 

(CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

  

QM (Quadrado médio) 

FV GL AF (15 DAP) AF (45 DAP) AF (75 DAP) 

Blocos 2 9183,45385 ns 610,25004 ** 242037,15506 ns 

Acessos 4 123528,96669 ** 249647,70366 ns 271974,39360 ns 

Resíduo (aces.) 8 6920,47195 230237,8568 109197,054 

CV (%)   8,75 24,55 13,07 

Parcelas 14       

Salinidade 4 72.345,72320 -- 2.457.640,18878 2837161,549 

AxS 16 50091,01107 ** 528900,46366 ** 131213,52057 ns 

Resíduo (sal) 40 13307,61016 60694,61211 180230,213 

CV (%)   12,13 12,6 16,79 

-- Os tratamentos são quantitativos, logo o Teste F não se aplica; ** significativo ao nível de 1% de 

probabilidade (p <0.01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p <0.05) e ns não significativo 

(p >= 0.05).  

 

Comparando-se os genótipos, verifica-se que sob condições de mais elevada 

salinidade (6,0 dS m
-1

), o acesso 24 apresentou a menor área foliar aos 15 DAP (TABELA 

11). 
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TABELA 11. Área foliar de genótipos de grama aos 15 e 45 DAP, quando submetidos a 

diferentes níveis de salinidade.  

AF (15 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 875,61 bc 973,35 ab 988,55 a 798,81 a 1029,06 ab 

Ac. 14 1290,17 a 1036, 60 a 980,81 a 1023,55 a 1087, ab 

Ac. 23 690,86 c 754,63 bc 905,83 a 911,42 a 999,24 ab 

Ac. 24 977,90 b 657,34 c 1144,13 a 825,51 a 857,97 b 

Ac. T 818,73 bc 927,17 ab 1059,44 a 986,90 a 1180,13 a  

AF (45 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 1593,23 a 2387,33 b 1714,25 a 1701,45 ab 2588,27 a 

Ac. 14 1507,69 a 3129,95 a 1739,76 a 1508,17 b 1716,69 b 

Ac. 23 2130,83 a 2466,34 ab 1774,48 a 2304,51 a 1313,52 b 

Ac. 24 1884,53 a 2598,56 ab 1620,86 a 722,90 c 1948,19 ab 

Ac. T 1948,07 a 2575,03 ab 1573,07 a 1944,02 ab 2472,78 a 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey. 

 

Com exceção dos genótipos 5 e 14, todos os demais tiveram acréscimo na área 

foliar  aos 15 dias, com a elevação da salinidade (FIGURA 20). Saliente-se que nesse período 

as plantas, além de estarem com pouco tempo sob condições salinas. 
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FIGURA 20. Área foliar (AF) aos 15 dias após o plantio (DAP), em diversos acessos de 

grama, (A- A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de 

salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

Aos 45 DAP verificou-se que a área foliar praticamente não foi afetada pela 

salinidade nos níveis mais elevados, com exceção do genótipo 23, que apresentou decréscimo 

no nível de 6,0 dS.m
-1

 (FIGURA  21). 
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A resposta da AF aos 45 DAP diante do estresse salino foi bem similar à resposta 

demonstrada pela MSF em todo acessos, ou seja, entre os níveis de salinidade 3,0 e 4,5 dS m
-1

 

os valores de área foliar sofreram um decréscimo,sendo em seguida aumentada (FIGURA 21). 

 

FIGURA 21. Área foliar (AF) aos 45 dias após o plantio (DAP), em cinco acessos de grama, 

(A- A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 

0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 
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A redução da área foliar pode estar associada ao acúmulo de elementos químicos 

cloreto e sódio que podem causar necrose e queimaduras ao longo das bordas das folhas 

ocasionando decréscimo na área foliar (LACERDA, 2000). 

O desempenho satisfatório de determinados acessos, demonstram a ocorrência de 

tolerância à salinidade, já que os íons responsáveis pela salinidade não foram capazes de 

diminuir a área foliar desses acessos, provavelmente pela compartimentalização dos íons no 

vacúolo, fazendo que os efeitos da salinidade tenham influenciado de maneira desuniforme os 

diversos acessos. 

MARCUM & MURDCH (1994), estudando diferentes mecanismos de tolerância 

em seis diferentes espécies entre elas Paspalum, verificou que esta espécie teve uma maior 

densidade de folhas, atingindo um nível de qualidade superior quando comparada a demais 

espécies utilizadas. 

Como não houve interação entre os fatores, a análise da área foliar aos 75 DAP foi 

realizada de forma conjunta entre os genótipos. Observa-se então que a salinidade provocou 

redução na área foliar dos acessos de grama, com uma redução de aproximadamente 33% na 

área foliar das plantas submetidas ao mais elevado nível de salinidade (6,0 dS m
-1

) (FIGURA 

22). 

FIGURA 22. Área foliar (AF) aos 75 dias após o plantio (DAP), em cinco acessos de grama 

submetidos a diferentes níveis de salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 
 

Com relação à superfície de solo nu (SSN), houve diferença estatística entre os 

acessos apenas para dois períodos: aos 15 DAP e 75 DAP. Os fatores estresse salino bem 

como a interação foram significativos para todos os períodos considerados (TABELA 12). 

Comparando os períodos amostrados, os valores de SSN aos 15 DAP foram 

maiores em todos os acessos, pois os propágulos vegetativos dos mesmos estavam na sua fase 
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inicial de crescimento (FIGURA 23).  Semelhante à área foliar, aqui praticamente não houve 

efeito da salinidade para os diversos genótipos, com exceção do genótipo T (FIGURA 23). 

 

TABELA12. Análise de variância para as variáveis de superfície de solo nu (SSN) aos 15, 45 

e 75 dias após o plantio (DAP) em cinco acessos de grama submetidos a diferentes níveis de 

salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

-- Os tratamentos são quantitativos, logo o Teste F não se aplica; ** significativo ao nível de 1% de 

probabilidade (p <0.01); * significativo ao nível de 5% de probabilidade (0.01 =< p <0.05) e ns não significativo 

(p >= .05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QM (Quadrado médio) 

FV GL SSN (15 DAP) SSN (45 DAP) SSN (75 DAP) 

Blocos 2 1567,90496 ns 1690,58724 ns 16619,75258 * 

Acessos 4 63109,12805 ** 3275,60105 ns 73029,48827 ** 

Resíduo (aces.) 8 4163,27643 2666,64086 3074,77131 

CV (%)   14,98 20,61 22,59 

Parcelas 14 

 

    

Salinidade 4 45293,99194 -- 115451,2676 38549,4262 

AxS 16 14117,32763 ** 26733,72900 ** 30633,60608 ** 

Resíduo (sal) 40 4421,0895 3413,93959 2644,25471 

CV (%)   15,44 23,32 20,95 
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FIGURA 23. Superfície do solo nu (SSN) aos 15 dias após o plantio (DAP), em cinco acessos 

de grama, (A- A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de 

salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

 

No menor nível de salinidade (0,5 dS.m
-1

), o genótipo T apresentou menor SSN, 

ou seja, maior cobertura foliar, aos 15 DAP (TABELA 13). 
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TABELA 13. Superfície do solo nu (SSN), cultivado com genótipos de grama aos 15, 45 e 75 

DAP, quando submetidos a diferentes níveis de salinidade.  

SSN (15 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 608,58 a 503,23 a 517,38 a 525,84 a 527,30 a 

Ac. 14 310,87 bc 332,32 b 526,02 a 358,41 b 537,38 a 

Ac. 23 436,94 b 422,08 ab 454,95 a 386,34 ab 518,72 a 

Ac. 24 326,76 bc  400,79 ab 443,70 a 321,47 b 416,30 a 

Ac. T 230,05 c  447,74 ab 525,98 a 280,13 b 406,62 a 

SSN (45 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 119,29 bc 117,99 a  233,78 a 313,26 bc 430,36 ab 

Ac. 14 296,66 a 187,10 a 284,20 a 288,03 bc 153,16 c 

Ac. 23 103,78 c 203,89 a 172,53 a 461,72 a 438,11 ab 

Ac. 24 241,98 ab 166,94 a 190,92 a 195,85 c 460,07 a 

Ac. T 

203,25 

abc 145,94 a 153,48 a 377,81 ab 324,53 b 

SSN (75 DAP) Salinidade (dS m
-1

) 

Acessos 0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Ac. 5 281,18 a 171,78 b  233,78 bc  96,39 c  129,22 c 

Ac. 14 159,66 bc 191,97 ab 284,20 b 220,09 b 174,62 bc 

Ac. 23 224,24 ab 119,86 b 172,53 a 422,67 a 493,73 a 

Ac. 24 88,02 c 169,12 b 190,92 c 306,95 ab 257,05 b 

Ac. T 247,59 ab 310,23 a 238,45 bc 316,88 ab 185,09 bc 
As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey. 

 

Com 45 DAP os menores valores de SSN estavam atrelados às doses menores de 

salinidade (0,5; 1,5 e 3,0 dS m
-1

), isto porque houve um fechamento considerável entre os 

propágulos vegetativos dos acessos. Por outro lado, os maiores valores de SSN foram 

observados entre os níveis 3,0 e 4,5 dS.m
-1

 (FIGURA 24). 
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FIGURA 24. Superfície do solo nu (SSN) aos 45 dias após o plantio (DAP), em cinco acessos 

de grama, (A- A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de 

salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

Aos 75 DAP, os genótipos 5 e T apresentaram redução da SSN com o aumento da 

salinidade, indicando que esses acessos suportaram bem a salinidade (FIGURA 25). Os 

mecanismos de tolerância desenvolvidos por esses acessos de Paspalum evitaram os efeitos 

dos sais no comportamento da área foliar. Por outro lado, os genótipos 23 e 24 tiveram 

aumento considerável da SSN, indicando s susceptibilidade dos mesmos ao estresse salino 

(FIGURA 25). 

No nível mais elevado de salinidade, os genótipos 5, 14 e T apresentaram os 

menores valores de SSN, indicando que os mesmos sofreram menos o efeito deletério dos sais 

(TABELA 13). 
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FIGURA 25. Superfície do solo nu (SSN) aos 75 dias após o plantio (DAP), em cinco acessos 

de grama, (A- A5; B- A14; C- A23; D- A24 e E- AT) submetidos a diferentes níveis de 

salinidade (CEa: 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 dS m
-1

). 

 

Aos 45 e 75 DAP, nos maiores níveis de salinidade, destaca-se o acesso 5 

(TABELA 13). Enquanto não houve discriminação da área foliar entre os acessos aos 75 

DAP, nesse mesmo período a análise da SSN mostra que o genótipo 5 apresentou maior 

cobertura do solo.Essa aparente contradição pode ser explicada pelo fato da área foliar se 

referir a área das folhas contida em um volume de  216 cm
3
 do solo que foi instalado o 

gramado, ao passo que a SSN estima a área de fechamento da parte aérea do gramado.  
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4.4. Avaliação Morfológica 

 

A ocorrência e a evolução dos sintomas deletérios dos sais nas plantas, em função 

das doses salinas, tiveram uma evolução semelhante entre os acessos avaliados. De modo 

geral, em todos os acessos, entre as dose 0,5 e 1,5 dS.m
-1

 não foram observadas modificações 

de coloração ou danos que comprometessem a estética ou funcionalidade das gramas, 

havendo raras folhas amarelas ou bordas queimados.  

Entre as doses 3,0 dS m
-1

 e 4,5 dS m
-1

 percebeu-se um aumento na quantidade de 

folhas amareladas e avermelhadas ou queimadas. Na dose mais elevada de sal (6,0 dS m
-1

) os 

sintomas de folhas vermelhas e queimadas se intensificaram em especial nos acessos  23 e T. 

Em relação à sobrevivência e vigor das gramas, os dados não seguiram a 

distribuição normal, nem mesmo após a transformação adequada. Portanto, foi realizada 

análise não paramétrica por meio do teste de Friedman. Não foram observadas diferenças em 

relação ao vigor das gramas, mas em relação à sobrevivência das unidades plantadas notou-se 

que o acesso14 teve uma perda significativa em relação à testemunha (TABELA 14). 

TABELA 14. Médias de sobrevivência e vigor em cinco acessos de grama Paspalum. 

Acessos Sobrevivência Vigor 

Ac. 5 4,40 ab 4,07 a 

Ac. 14 3,93 b 4,00 a 

Ac. 23 4,20 ab 4,13 a 

Ac. 24 4,53 ab 4,00 a 

Ac. T 4,73 a 4,40 a 

Médias seguidas da mesma letra, na coluna, não diferente entre si, pelo teste de Friedman, a 5% de significância. 

 

  5. CONCLUSÃO  

 Houve acúmulo de solutos inorgânicos, especificamente Cl
-
 e Na

+
em todos os 

acessos, entretanto nos genótipos 23 e 24, os mecanismos de tolerância presentes favoreceram 

o menor acúmulo desses íons nas folhas.  

Os acessos 23 e 24 se destacaram com relação à massa seca das folhas, quando 

submetidos aos níveis mais elevados de salinidade. Esse comportamento se repetiu no acesso 

24, com relação às raízes. 

As doses elevadas de salinidade proporcionaram queima e amarelecimento das 

folhas, principalmente nos acessos 23 e Testemunha. 

O acesso de grama 24 apresentou melhor tolerância à salinidade nos níveis 

estudados. 
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